
∫©ÊU e «® ‡  rOJ(« h uÐ œ«“u½  U¹«—uÝ WLEM  fOz—

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√3

اضي من اصـحاب البسطات السبت ا
احـتـجـاجـا  عـلى ازالـتـهـا في الـكرادة.
وقــال شـهـود عـيــان إن (الـعـشـرات من
اصــــحـــاب الـــبــــســـطـــات تــــظـــاهـــروا
احـتـجـاجـا على ازالـتـهـا في الـكرادة)
واضـافوا ان (النـاشط غالب الـشابندر
ـتظـاهـرين الـذين رفعـوا شـعار تـقـدم ا
قــــــطع االعـــــنــــــاق وال قـــــطع االرزاق)
وافـــادوا ان (مـالكـــات امـــانـــة بـــغــداد
بــاشــرت بــحــمـلــة الزالــة الــتــجـاوزات
والـــبـــســـطـــات والـــعـــشـــوائـــيـــات من

ــــغـــلــــقــــة ورفع الــــكـــتل الــــشـــوارع ا
ــنــاطق). وافـاد الــكــونــكـريــتــيــة في ا
مــصــدر بـرفع الــكــتل الــكـونــكــريـتــيـة
ـبـنـى وزارة الـزراعـة.وقال احملـيـطـة 
ـــصــدر فـي تــصـــريح امس إن (قــوة ا
ـرور أمــنـيــة مــشـتــركـة من مــديـريــة ا
وعـمـليـات بـغداد بـاشـرت بحـمـلة رفع
الـكتل احمليطة بالزراعة  ضمن منطقة
الـكرادة قـرب ساحـة الفـردوس). وكان
مـــكـــتب رئـــيـس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
ــبـاشــرة بـرفع ــهــدي قـد اعــلن عن ا ا
احلــواجــز الـكــونــكــريـتــيــة من شـارع
األمـانـة العـامة لـلـمجـلس وأمام فـندق
ان .  فيـما طالب الـرشيد ومـبنى البـر
مــواطــنـون احلــكــومـة بــوضع حــلـول
ـوضوع االخـتنـاقات عـاجـلة وجـذرية 
ــروريــة الــتي بــاتت تــشــكل ظــاهـرة ا
مــزعـجـة تــعـوق وصـولــهم الى امـاكن
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ـــركــبــات لـ وقـــال عــدد من ســـائــقي ا
(الـــــزمــــان) امس ان (اغـــــلب شــــوارع
ة وباتت ال تسع بـغداد متهالـكة وقد
ـركبـات بـشكل مـتزايـد نـتيـجة حـجم ا
عــدم وجــود اجـراءات رادعــة حتـد من
اسـتـيراد الـعجالت),واضـافو انه (في
الـكـثـيـر من دول الـعـالم تـوضع خـطط
لـتحديد الطـاقة االستيعـابية للشوارع
وحتــديــد عــدد الــســيــارات اال ان هـذا
ـسـؤولـ االجــراء غـائب عن انـظــار ا
في الـعراق ومازالت عمـليات استيراد
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ـنظـمات غيـر احلكـوميـة في اقليم تـمارس ا
كــردســتـان نــشــاطــا مـلــحــوظـا فـي تـعــبــئـة
ــقـراطـيـة الــطـاقـات واشــاعـة مـفـاهــيم الـد
واطنـة والهويـة برغم الصـعوبات وثـقافـة ا
الـتي تواجهها والسيما بالـنسبة للمنظمات
كونات. وتعد ـدافعة على حقوق وثقـافة ا ا
مـنـظمـة سورايـا للـثقـافة واالعالم احـد ابرز
ـسـتــقـلـة الـتي سـعت الى تــلك الـواجـهـات ا
احلـفــاظ عـلى تـراث وهـويـة مـكـونـات سـهل
نـيـنـوى. و(الـزمـان) تـلـتـقي فـي هـذا احلوار
مع رئــيس مـنــظـمــة سـورايــا نـوزاد بـولص

احلكيم وفيما يلي نصه: 
- لالجــابـة بـاخـتـصـار هل هــنـالك تـسـمـيـة
اخـرى ابـلغ واروع واصـدق من هـذه الكـلـمة
لـتمـثل شعـبنـا بكـافة تـسمـياته وطـوائفه?))
ثـم الم يــحن الــوقت لــنـغــادر أو عــلى االقل
لـيـغــادر  الـبـعض انـانـيـته الـقـومـيـة الـتي
وصـلت أحياناً حد التطرف واشعال حرائق
ــعـارك االعـالمـيــة مع اآلخـرين ولــنـلــتـقي ا
جــمـيــعـاً في مــنـتــصف الـطــريق لـنــصـافح
بـعـضنـا ونـسامح بـعـضنـا ونـحب بـعضـنا
ونـتـعـاضد مع بـعـضـنا ولـنـهـمس لـبعـضـنا
ان بعـيداً عن كل العقد ـحبة وقنـاعة وا

واخلالفات القومية نحن سورايا.
مــنـظــمـة وقــد تـعــنى بــالـشــؤون الـثــقـافــيـة
واألعالمـيـة لـشـعـبـنـا (الـكـلـداني الـسريـاني
اآلشـوري) سـورايـا   وجـدت في هذا األسم
عـاني احلقـيقيـة لوحـدة شعـبنا الـدالالت وا
الـقوميـة والدينـية والثـقافيـة وستكرس جُل
ـثـقـفـ جــهـدهـا لـلـعــمل من أجل تـوحـيــد ا
سـمى ليـكن جسراً واألعالمـي حتت هـذا ا
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الـعـجالت بتـزايـد مسـتـمر دون تـرحيل
ـة وبـالـتـالي يـنـعكس ـوديالت الـقـد ا
ذلك سـلـبا عـلى التـقاطـعات والـشوارع
الــــرئـــيـــســــة ويـــحــــدث اخـــتــــنـــاقـــات
مـروريـة),واكــدوا ان (هـنـاك سـيـطـرات
ومـطــبـات اصـطـنـاعـيـة ال فـائـدة مـنـهـا
سـوى احداث طـوابيـر من العجالت او
وجـود تــخـسـفـات تـدفع اغـلب سـائـقي
ـركبات الى تخفيف السرعة لعبورها ا
ـا يؤثـر على حركـة السـير فضال عن
ان عـــمــلـــيــات اعــادة تـــأهــيـل الــطــرق
الـــســريــعـــة بــطـــيــئــة وال تـــرتــقي الى
ــــطـــــلــــوب في مــــراحل ــــســــتــــوى ا ا
االجنـاز),مـطـالـبـ احلـكـومـة بـ(اعـداد
وضوع لفك دراسـة شاملة بشأن هذا ا
ــــزعــــجــــة من خالل االخــــتــــنــــاقـــات ا
ـتـقـدمة االسـتـفـادة من جتـارب الدول ا
فـي هــذا اجملـــال وكـــذلك الـــعــمـل عــلى
اجــراء تــوســعــة لــلــشــوارع وتــعــبــيـد
ـتـهـالك مـنـهـا لـيال حـتى ال يـؤثر ذلك ا
عــلى حــركــة الــســيــر اضــافــة الى رفع
طبات). الـكثير من السيطرات وازالة ا
وادى قطع ساحة جسر الطابق امس
االول الـى حــدوث زخم مــروري وشــلل
شـبه تـام بـحـركـة الـسـيـر في الـشوارع
الـقريبة من الساحـة حيث ابدى الكثير
ـواطنـ امتـعاضـهم علـى خلـفية من ا
ذلـك وانه ال يــــوجـــد مــــســــوغ لـــقــــطع
الـسـاحـة رغم انه مـفـاجئ حـيث يـعوق
نـاسب الماكن ذلـك وصولـهم بالـوقت ا
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األبـادة اجلماعية لألقليات الدينية في سهل
وصل نـيـنـوى وسنـجـار ومـركـز محـافـظـة ا
بـــــعــــد حتــــــــــــريـــــرهــــا مـن دنــــس داعش
اإلرهــابـيــة ولــديـنــا صـور ووثــائق جلــمـيع
الـــبـــلـــدات لـــشــعـــبـــنـــا ســـورايـــا واألخــوة
االيــزيــديــ .ومــنــذ خــمــســة أعـوام مــضت
ــنـظـمـة جـريـدة أسـبـوعـيـة بـاسم أصـدرت ا
ـوقع األلــكــتـروني ســورايــا  واألن لـديــنــا ا
ووكـالـة أنـبـاء سـورايـا وكـروبـات أخرى في
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي تـقـدم خـدمات
أخـباريـة وتقـارير
حــــول مـــواضـــيع
ـكـونات الـدينـية ا
والـقومية خملتلف
الـتـسـمـيـات وكـما
أســـــــتــــــــطـــــــاعت
ــــــنـــــظـــــمـــــة أن ا
تـــؤسـس شـــبـــكــة
مــــــــــكــــــــــونـــــــــات
كـوردسـتـان  التي
ـكــونـات الـديـنـيـة في تــعـمل في مـوضـوع ا

أقليم كوردستان .
عوقات التي تواجهونها ?    { ا

ــهـمـة هـو عــدم وجـود الـدعم ــعـوقـات ا - ا
ـشاريـعـنا اإلعـالميـة أن وجـدت لكـنا ـالي  ا
ؤسـسات وانـتم تـعرفـون جيدا في مـقدمـة ا
أن األحـزاب والتـظيـمات في السـلطـة التقدم
دعـــمــا بــدون مـــقــبل الجنـــاح مــشــارعـــيــنــا
اإلعالمــيــة ومــنـهــا اإلذاعــة والــتـلــفــزيـون 
وهـنـاك مشـكلـة أخرى بـأن األحزب الـقومـية
لـشــعـبـنـا لـيــست مـعـنـا وتــخـدم أجـنـداتـهـا
احلـزبية وتـعترض مـسيرتـنا في الكـثير من
ـــنــاســبـــات لــعــدم قـــدرتــهــا عـــلى تــقــد ا
اخلـدمـات اإلعالميـة لشـعبـنا وتـكون حـجرة
عـثــرة أمـام االخـرين ونـدائي الى احلـكـومـة
ـؤسـسـات الـدولة اخملـتـلـفة أن الـعـراقـية وا
التـتعـامل مع األحزاب بـل مع النـاشط من
ــؤســسـات ــدنـي وا مــنــظــمــات اجملــتــمع ا

هنية . ا
ستقبل ? شروع الذي تأملون حتقيقه في ا { ما
ــنـظــمـتــنـا كـان ــشـروع األســتـرتــيـجي  - ا
تـسـجـيـلـهـا في بـغـداد و الـتـسجـيل حتت
أسم ( مـؤسـسـة سورايـا لـلثـقـافة واإلعالم )
ـوافقات الرسمـية حتى يتسع ونـتظر أخذ ا
عـمـلنـا في الـعـراق واخلارج ضـمن مـشاريع
إعالمــيــة رائــدة تـخــدم الــثــقـافــة والــفــنـون
الـسريانـية وأملـنا العمـل مع شبكة االعالم
الــعــراقـي في خــدمــة اجملــتــمع الــســريــاني
لــتــأســيس الــقــسم الــســريـانـي من جــريـدة
ووكــالــة وإذاعـــة تــغــطي الــعــراق مع الــبث
ـنـابر ـرئي مع الـقـنـاة الـوطـنيـة كـأحـدى ا ا
اإلعالمــيــة لــشـعــبــنـا وأن نــقــدم خـدمــاتــنـا
اإلعالمــيـة بـشـكل مـهـني ومـحـايـد من خالل
مــؤسـسـات الــشـبــكـة الـوطــنـيــة هي أحـدلـة
حــقـوقـنـا في الـعــراق اجلـديـد والـذي تـمـثل
الـلغة السـريانية أحـد أقدم اللغـات العراقية
 بــأن يـكـون لـنـا صــوت مـسـمـوع لــشـعـبـنـا
الـعراقي عمومـا وشعبنا سـورايا خصوصا
هــذا مـانـتـأمــله من شـبـكــة االعالم الـعـراقي
لــيــتــنــسى لــنــا تــقــد األفــضل فـي خــدمـة
االعالم الـعـراقي عـمومـاً والـسريـاني بـشكل

خاص.

واحملـــبــة والـــوحــدة بـــ أبــنـــاء شــعـــبــنــا
(الــكـلــداني الــسـريــاني اآلشـوري) ســورايـا
بــأعــتـبــاره شـعب واحــد وقــومـيــة واحـدة .
وتـذلــيل الـعـقـبـات الـتي تــعـمل عـلى عـرقـلـة
الــتـــطــور في مــجـــال الــثــقــافـــة  والــفــنــون
ـالئـمـة حلـرية واالعالم وتـهـيـئـة األجـواء ا
الـتعبير عن الرأي. وتـعزيز أواصر التعاون
ـثــقـفــ واألعالمــيـ (ســورايـا ) من بــ ا
ـنــظـمـات في جــهـة وبــ نـظـيــراتـهــا من ا
الــعـراق وخـارجه من جــهـة أخـرى. والـعـمل

عــلى نـشــرالـتـراث
الــثـقــافي والــفـكـر
الــــــــســــــــريــــــــاني
وأبــــــــــــــــــــرازدوره
احلــــــــــــضـــــــــــاري
واألنــــــــــســــــــــاني.
واألرتــــــــــــــقـــــــــــــاء
ـستوى مثـقفينا
واعـالمـــــيـــــيـــــنـــــا
وكـــــتـــــابـــــنـــــا في

اجملـاالت الثـقافـية واإلعالمـية. والـعمل على
تــطــويــر الـلــغــة الــسـريــانــيــة في مــخــتـلف
ـيـادين والـتـشجـيع عـلى الـكـتابـة والـنـشر ا
بـها  وتـشـجيع الـتألـيف والنـشر والـترجـمة

ودعم الشباب في هذا اجملال .
نظمة? { ما هي وسائل حتقيق أهداف ا

- نـشر وطـبع وترجـمة الـنتـاجات األبـداعية
ـنظـمة. وأصـدار جريـدة أو مجـلة ألعـضاء ا
ـــواسم ـــنـــظـــمــة.   وأقـــامـــة ا خـــاصـــة بـــا
عارض الـثقافية ـهرجانات والـندوات وا وا
واإلعالمــيــة اخملـتــلــفـة. وتــطــويـر الــتــبـادل
الـــــــثـــــــقــــــــافي واإلعـالمـي مع األحتـــــــادات
نظمـات اإلعالمية والثقافية واجلـمعيات وا
واألنــــســــانـــيــــة داخل الــــعـــراق وخــــارجه.
ــهــرجــانـات ــؤتـمــرات وا ــشــاركــة في ا وا
والـندوات الثقافـية واإلعالمية داخل الوطن
ـــــواهب اإلعـالمــــيــــة وخـــــارج. ورعــــايــــة ا
ا والـثقـافية الـشابـة وتشجـيعـها ودعمـها 
ـنظـمـة. وتشـكـيل جلان يـتـناسب وأهـداف ا
نـظـمة دائـمـيـة ومؤقـتـة لـتحـقـيق أهـداف ا

وحسب احلاجة لذلك.

اذا الثقافة واالعالم ?   }
ـنظمة أختصت بهذين اجملال لتوسيع - ا
الـعـمـل والـنـشـاطـات الـتي تـعـبـر عن ثـقـافـة
وفـنـون وفـلـكـلـور شـعـبـنـا سـورايـا وبـلـغـته
اجلــمــيــلـة وفــنه األصــيل عــبــر مــؤســسـات
إعالمـيـة جـديـدة وتـعـتمـد عـلى الـسـوشـيال
مـيديا لـتعريف شعـبنا وحـقوقه  في العراق
بـعـيـدا عن الـتـوجهـات احلـزبـيـة والـكراسي
انـية واحلـكومـية الـتي التـعبـر عنـها  الـبـر
ولـــهـــذا رأيـــنـــا أن الــعـــمـل خلــدمـــة االعالم

ــنــظـمــات الــغــيـر الــســريــاني تـأتـي عـبــر ا
احلـكومية واحملـايدة وغير مـســــــــيسة من
قـبل األحـزاب وتـنظـيـمـات شعـبـنـا القـومـية
الــتـي لم تــســتــطـــيع حلــد األن خــدمــة هــذا
اجملـال احلـيـوي ال في الـعـراق وال في أقـليم
ـؤسـسات كـوردسـتـان ونـسـعى الـعـمل مع ا

الوطنية خلدمة االعالم السرياني .
سيحية ? ناطق ا نظمة في ا { ما الذي أجنزته ا
نظمة أغاثة ونشاط خيري  - نـحن لسنا 
بـل قـدمــنــا من خـالل نــشــاطـات عــديــدة في
مـــجـــال الــــثـــقـــافـــة واالعالم الــــكـــثـــيـــر من
الـنـشاطـات في سـهل نيـنوى وبـلـدة عنـكاوا
خـــــصــــوصـــــا مـن فــــتـح دورات إعالمـــــيــــة
وكـونفـراسات محـليـة حول التـنوع الـثقافي
كونات الدينية والقومية وأهمها وحـقوق ا
ي لـلـتـنوع الـنـشـاط الـسـنـوي بـالـيـوم الـعـا
دة 4 أعـوام مضت والـيوم الدولي الـثقافي 
لـلشعوب األصيلة بالـأضافة الى سيمنارات
ـرأة الـصـحـفـيـة ودورهـا في االعالم حــول ا
الـسـريـاني ودورات أخرى لـلـشبـاب وأيـضا
ـنـظـمـة قـامت بـتـوثيـق جرائم النـنـسى أن ا
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ـنجـز في عـمل بـعض الدوائـر اخلـدميـة  فـأن ذلك تعـبـير عن حـيـنمـا يـتم تـشخـيص ا
واطن بـالرضـا لعمل تـلك الوائـر  وهو بالـضرورة تـوكيد لـقنـاعة العـامل احـساس ا
قـيدة حلـاجات الـنـاس في تلك الـدوائر باهـمـية احـترام الـزمن في جتـاوز الروتـينـيـة ا
ـواطـنـ . ثالث دوائـر لـهـا صـلـة ـعـامالت ا ـؤسـسـات الـتي لـهـا صـلـة مـبـاشـرة  وا
نجـز بوثائق النـاس  وهي مديريات مباشرة بـوزارة الداخليـة  وعالقاتهـا متصلـة با
ـوحـدة  هـذه الـدوائر اجلـوازات في بـغـداد  وشـهـادة اجلـنسـيـة  ووثـائق الـبـطاقـة ا
ـواطنـ ووفق الزمن تمـارس عـملـها عـلى وفق القـوان احلـداثيـة الـضامـنة حلـقوق ا
واطـن الـذين راجـعوا تـلك الـدوائر عن السـريع احملـدد لهـا . فـقد عـبـر العـديد مـن ا
رضاهم في اجنـاز معامالتهم وفق الزمن احملدد  فمديرية اجلوازات موزعة دوائرها
راجع ناطق الـبغدادية  فكل ركنا منها يؤدي دوره باجهزة حديثة اليستغرق ا وفق ا
لـهـا اكــثـر من نــصف سـاعــة حـتى يــسـتـلم مــوعـد االســتالم الـنـهــائي لـلــجـواز الـذي
اليستـغرق اكثر من ستة ايام  وباجور اليتجاوز اخلمسة وعشرون الف دينار  وفي
بعض االحيـان يقتصـر زمن االستالم نتـيجة حـاجة صاحب الطـلب لضروف مـقنعة 
قدم حمزه عباس حسن مدير تحضرة . ويقول ا ومثل هذا العـمل في عديد البلدان ا
ـواطنـ فـكلـما نـطـقة الـكرادة الـشـرقيـة  بـان مهـمتـنـا هي خلدمـة ا قـسم اجلـوازات 
كانت اوراق صاحب الـطلب متكاملـة على وفق االصول  وهي التتعدى وثـيقة البطاقة
بـلغ خمسـة وعشرون دينـارا مرفق بعـريضة مدون عـليهـا الطلب يتم وحدة وصك  ا
قدم قيصر ناجي اخذ الصـورة من اجلهاز احلديث وطبع البهام االيس حتى يتكفل ا
ـوعد الستالم اجلواز الذي باعداد كامل الـطلب وحتويله لـلنقيب ليـنا سميـر لتحديد ا
الزم االول مالك اليتـعدى زمن االستالم اكـثر من سـتة ايام  ويـشتـرك في احلديث ا
عـلى جاسـم بتـأكـيـده  بـان من مـهام عـمـلـنـا هـو اجناز هـذه الـوثـيـقـة الهـامـة بـاقـصر
هام عمل اجلـوازات  هناك انسـيابية تـابع  ـها للمـواطن . ومايـثير ا االوقات وتقد
واطن في اماكن االستراحة دون تزاحم وضجة ويتم منادات في العمل  وجـلوس ا
ـوعد احملـدد . وهذا الوضع ـاكرفون وتـبليـغة بـاستالم كرت ا طـاحب طلب اجلـواز با
ينـسـحب من حيث سـرعـة االجناز ومـكان االسـتـراحة عـلى مـديريـة شهـادة اجلـنسـية
ـوحــدة . ولـكن مــايـثــيـر الــتـســاؤل هـو هــو مـعــدو عـريـضــة الـطــلب لـدى والـبــطـاقــة ا
ألوف  وهذا ماتنبه له بالغ خارج ا واطن  (العرضـحاجلية ) فهم يحاولون ابتزاز ا
ـطـلوب ـبـلغ ا مـديـريـة اجلـوازات بشـعـار مـكـتوب عـلى واجـهـة دوائـر اجلـوازات بان ا
بلغ الرسـمي وهو خمسة وعـشرون الف دينار فقط . للحـصول على جواز اليتـعدى ا
تـقن للدوائـر الثالث التابـعة لوزارة الداخـلية  يعـطينا هذا االداء النظـامي السريع وا
تـابعـة واالداء همـا عنـصرا مـهمـا لدوائـر هذه الـوزارة  ولكن تـصورا واضـحا بـان ا
عندما تـذهب لعديد الدوائـر االخرى وهي خدمية ايضـا تشعر بالـفوضى  والتلكأ في

ـواطنـون بخـيبـة االمل الذي يـرافقه الـكثـير من االجنـاز  ويشـعر ا
عنية الي وضياع الوقت نـأمل أن تقوم اجلهـات ا االبتـزاز ا
بـزيـارات لـتـلك الــوائـر الـثالث لـكي تـسـتـفـيـد من جتـربـتـهـا
وطـرق اجنـازهـا  ومــثل هـذه الـدوائـر اجلـوازات وشـهـادة
ـوحـدة الحتتـاج الى واسـطـة والهدر اجلـنـسيـة والـبـطاقـة ا
ـغـدور بـتـطـور ــواطن في الـزمن ا االمـوال  فـهل يـشـعـر ا

اخلدمة في الدوائر االخرى  حبذا يحصل ذلك.

كن عده من عجب بالسيد ظريف.. وزير خارجية ايران .. الذي  صدقا .. انا من ا
ظرفـاء ايـران والعـراق والـعالـم .. النه وببـسـاطة  لم يـتـنازل عن  سـحـر ابتـسـامته  ..
على الرغـم من حصار بالده ومحنته .لكن.. يـا عزيزي وجاري الوزير / ان تصرح و
تـلـمح   وجتـعل مـن الـعـراق (مـلك صـرف)  و تـنـفـرد بـه  تـاريـخـا وحـضـارة وشـعـبـا
وحـكومـة  ..كما يـنفـرد الالعب االرجنتـيني   (لـونيل ميـسي)  في تسـجيل أهدافه  ..
وتـقول  : لن نـسـمح  أليـة دولة الـتـدخل في مـوضوع عالقـتـنـا مع العـراق ... / فـهذا
امـر  يدعـونا  الـى احليـرة والرثـاء .. في زمن عـراقي كثـرت فـيه النـكـات .. واختـلطت
السخرية بالبكاء .يعني ..  وبكل بساطة  فان السيد الظريف الطريف ..يبعث برسالة
الى األمريكـي  والعـرب  والنـاس اجمعـ .. ويقول / ارفـعوا ايديـكم عن العراق..
ونـسي وتنـاسى ان االمـريكـان االوغاد هم من اسـقط الدولـة العـراقيـة.. وخسـروا  ما
ـلـيـارات .. من اجل نـفط ـئـات من ا يـقـارب خـمـسـة االف جـنـدي مـحـتل.. وأنـفـقـوا  ا
ـسـلحـة  االستـحواذ وخيـرات وقـواعد الـعراق .. وسـمحـوا بـعدهـا اليران واذرعـها  ا
عـلى مـقـدرات الـعـراق ..  يـوم قـرروا االنـسـحـاب سـنة 2011 .يـا سـيـد ظـريف / يا
عفيف يـا لطيف .. خليك ماشي على الرصيف .. وجتول في  مدن العراق  .. فسوف
 تـشـاهــد بـام عـيـنــيك /  (االجنـازات ) االيـرانــيـة .. فـإيـران لـم  تـر مـدرسـة .. ولَم
تـؤسس جامـعة  ..وال مسـتشـفى .. وال ملـعبـا رياضيـا .. وعطـلت الصـناعـات لصالح
ـو  وتـفـريخ ـنـتــجـات االيـرانــيـة .. و سـاعـدت عــلى ازدهـار جتـارة اخملــدرات .. و  ا
ــيـلـشـيـات .. وعــلى حـدودنـا  كـثـرت الــتـجـاوزات . . وعـلـيك ان تــتـوقف كـثـيـرا  في ا
الـبـصـرة .. نعم في الـبـصرة .. وتـزور  مـكـان القـنـصلـيـة االيرانـيـة احملروقـة..وتـسال
ــصـاب اجلـلل .. وايـران هـي الـتي  سـاعـدت الــعـراق بـقـوة ـاذا حـدث هـذا ا نـفـسـك 
كن لـلـخالص من ارهاب داعـش ..  من دون كلل وال مـلل  .هـنا .. فـكـر ملـيـا.. و ال 
لك ان تـتهـم شعب الـبصـرة العـظيم .. انـه من ازالم النـظام .. وانه قـد خرج عن سـكة
االيـام .. انهـا يا سيـد ظريف  .. انـتفـاضة و رسـالة .. وليـست تمـردا ونذالـة  .اتمنى
..عـلـيك وعـلى قـيـاداتك .. ان تـقـرا الـواقع  الـعـراقي بـشـكل جـيـد .. وتـنفـذ  في عـمق
ـأســاة  الــعــراقـيــة .. والــتي مـا بــعــدهــا من مـاســاة .. فــالــذين هم ضــدكم ..ثـاروا ا
وانـتفضوا لـوطنيـتهم .. والذين  حسـبتمـوهم معكم  لم يـستطيـعوا حمـاية قنصـليتكم
في البصـرة .. النهم  مشغولـون بتهريب الـنفط .. واإلثراء السريع    لـهذا عليكم ان
تستـوعبوا الدرس مرات.. ومرات .. وال تأخـذكم العزة باالثم .. وابحثوا عن  عالقات
حـقيقـية مبـنيـة على احتـرام مصالح الـبلـدين اجلارين   فخـير لـلعراق ان يـقيم عالقة
وطـيـدة مـتـينـة راسـخـة مع جـيـرانه .. من ان يـقـيم عالقـات دفاعـيـة مع دول تـبـعـد عنه

االف االميـال .اهال.. بالوزيـر ظريف  .. مـبتسـما ال عـابسا ..
ــا .. لـكن الـعـراق لن واهال ..بـالـرئــيس روحـاني زائـرا حـا
يكون حديقة خلفية الحد .. وال ساحة صراع مستمر الى
األبـد .. الن ( مـقـبـرة وادي الـسالم )  يـا جـارنـا  الـعـزيز
ــزيــد من الــشــهـداء .. لـم تـعــد  قــادرة عــلى اســتــقـبــال ا

وااليتام.

ــنــطـقــة). من جــانـبــهـا ,اكــدت امــانـة ا
بــغـــداد قــطع جــزء من شــارع الــكــرادة
واطـن الى سلك طرق داعية ا خـارج 
بــديـلـة. وقــالت االمـانــة في بـيـان امس
رور (انـهـا وبـالـتـنـسـيق مـع مـديـريـة ا
الـعـامـة سـتـقـوم بـقـطع جـزء مـن شارع
قطع القريب من كـرادة خارج حتديدا ا
داعية سبح وبطول  70مـترا) تـقاطع ا
ــواطــنــ الى (اتــخــاذ طــرق بــديــلــة ا
تـالفـيــاً حلــدوث زحـام مــروري يــسـبب
إربـاكـا فـي حـركـة الـسـير),واضـافت ان
(ذلـك جاء لـلـضرورة الـقـصوى الصالح

تخسف في خط مجاري).
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كـمـا اعـلـنت االمـانـة عـن اعـادة افـتـتاح
شــارع فـــرعي مــغــلق مــنــذ عــام 2003
ــنــطــقـة يــؤدي لــشــارع  14رمــضــان 

نصور. ا
واشـارت االمـانة في بـيان امس الى ان
نـصـور افـتـتـحت زقاق (دائـرة بـلـديـة ا
ــــنـــطــــقـــة  30ضــــمن مــــحـــلـــة 611 
ـــنــــصـــور يـــؤدي الى الــــداوودي في ا
ــغــلـق مــنــذ عـام شــارع 14 رمــضــان ا
2003). واضــاف انه (سـيـسـهم في فك
ـروريـة بـشـكل كـبـيـر في االخـتـنـاقـات ا
ـنـطـقـة),واوضـح الـبـيـان ان (مالكـات ا
الــــدائــــرة أزالت جتــــاوزات أصــــحـــاب
ـطــلــة عـلى الــشــارع وكـذلك ــطــاعم ا ا
ـولدات),مـؤكـدا (االستـمرار اخملـازن وا
في تـنفـيذ خـطتـها بـالتـعاون مـع قيادة
عـمـلـيـات بـغـداد إلعـادة افـتـتـاح جمـيع

لــلـمــحـبـة والــوحـدة والــوئـام لــكـافــة أبـنـاء
نـظمة مـسيـرتها من شـعبـنا  وستـواصل ا
ــصــيــريـة أجل خــدمــة قــضــايــا شــعــبــنــا ا
ــشــروعــة فـي الــعــراق وبــلــدان وحــقـــوقه ا
نـظمـة بـرنامـجـها بـعد ـهـجر  وأعـلـنت  ا ا
األفـتـتاح الـرسـمي وعقـد كـونفـراسـها األول
يـومـي اخلمـيـس واجلـمـعة 20- 19/كـانـون
ـثـلـي ومـنـدوبي ــشـاركــة  االول /2013 
من مـختـلف بلـدات شعـبنـا و من تسـميـاتنا

اجلميلة كافة .
وكــلـمــة  (سـورايــا) تـعــبـر عن هــويـة ولــغـة
وثـقـافـة (الـكـلدان  الـسـريـان  األشـوري )
ــســيــحــيــ في الــعــراق وسـوريــا وهي وا
سيـحية كتـعبير قومي تـسمية جـائت بعد ا
لـتــسـمـيـات الـشـعب األرامي الـذي عـاش في

ميزوبوتاميا (بالد الرافدين ) .
نظمة وأبرز أهدافها ? ا تعني ا  }

تــعـني مــنـظـمــة سـورايـا أهــتـمـامــا واسـعـا
وحد وتهتم بـثقافة وفنون شعبنا سورايا ا
بــلـغــته الــسـريــانــيـة وتــسـعـى الى تـطــويـر
األعـالم الــســريــانـي من خالل تــأســـيــســهــا
جلــريــدة ووكــالــة أنــبـاء ســورايــا من خالل
ـوقع األلـكتـروني وتسـعى مشـاريع لغـوية ا
أخــرى مـثـل األذاعـة والــتـلــفــزيـون بــالـلــغـة
الــسـريــانـيــة من خالل مـؤســسـات رســمـيـة

كشبكة االعالم العراقي . 
ـهمـات الـتي تـضطـلع بـها { مـا ابرز األهـداف وا

نظمة? ا
أوالً : أهداف 

ـنظـمـة الى نـشر وتـرسـيخ الـقيم - تـهـدف ا
الـوطنية واألنسانية وتمت أواصر األخوة

“UG « X¹“ s  UNBB×Ð  «b u*« eÒN& WODHM «  U−²M*«

œuK'«Ë ZO M «  UŽUM  ÷dF  nOC² ¹ n−M « vHB

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

نـتجات النفطية أعـلنت شركة توزيع ا
ولـدات السكنية من عن خـطة جتهيز ا
مـــنــتــوج زيت الــغـــاز في احملــافــظــات
بـحصـة شهـر آذار اجلاري. وقـال مدير
عــام الـشـركـة كـاظم مــسـيـر يـاسـ في
بـيان امس (جهزنا مـحافظات بغداد –
ــقــدسـة- الــنــجـف األشـرف –كــربـالء ا
ـثـنى - الـبـصـرة- مـيـسـان- ذي قـار ا
الـديـوانـيـة - بابـل - ديالى - واسط –
كـركـوك وبـكـمـيـة  5لـتـرات لـكل كي في
ومـقابل ثمن وذلك بتوجيه وزير النفط
ومـــتـــابـــعـــة وكـــيـل الـــوزارة لـــشــؤون
الـتـوزيع سعـيـاً لتـوفـير أنـواع الـوقود
لــلــمــواطــنــ في احملــافــظــات كــافـة).
وكـشـف عن (جتـهـيـز مـولـدات الـقـطـاع
اخلـاص واخملتلط لتـلك احملافظات من
الـراغـبـ بكـمـية  5لـتـرات لـكل كي في
من زيـت الغاز بالسعـر التجاري البالغ
 700ديــنــار لـــكل لــتــر فــيــمــا جُــهــزت
مـولـدات دوائر الـدولة بـ  5لـتـرات لكل
كـي في بـالـسعـر الـرسـمي). مـن جانـبه
ذكــر مـديـر هــيـئـة الــتـجـهــيـز الـتــابـعـة

لـــشــــركـــة الـــتــــوزيع بـــأن األقــــضـــيـــة
ــنــطــقـة والــنــواحي في مــحــافــظـات ا
الـــغـــربـــيـــة  نـــيـــنـــوى صالح الـــدين
واألنـبـار  تـقـرر جتـهـيـزهـا بـكـمـيـة 10
لـتـرات لكل كي فـي من مادة زيت الـغاز
ـنـاطق التي لـلـمـولدات الـسـكـنيـة في ا
الجتـهز بالـكهرباء الـوطنية و 5لـترات
لــكل كي في لـلــمـولــدات الـسـكــنـيـة في
ــعـدل 20 - 5 ــنــاطق الــتي جتـهــز  ا
سـاعة كـهرباء وطـنية في حـ جُهزت
مـولدات دوائر الدولة بـ  10لترات لكل
كـي في وحــسـب الــضـــوابط أمــا فـــمــا
يـتعلق بدوائـر الدولة التي تـوجد فيها
كـهربـاء وطنـية فـتجـهز حـسب ساعات
الـقــطع) مـؤكـداً ان (عـمـلــيـة الـتـجـهـيـز
تـكـون حـسب الـضـوابـط والـتـعـلـيـمات
ـولـدات وبــعـد الـتــأكـد من عـمـل هـذه ا
ذكورة بـالطاقة وجتـهيزهـا للمنـاطق ا
الــكــهــربــائــيــة الالزمــة). كــمــا كـشــفت
الــشــركــة عن جتــهــيــزهــا لــلــمــولــدات
الـــســـكـــنـــيـــة اخلـــاضــعـــة الـى نـــظــام
اخلـصخصة في مـحافظة بغـداد بكمية
2.5 لــتـر لــكل كي في من مــنـتـوج زيت
الــغــاز لــلــشــهــر اجلــاري مــقــابل ثــمن

ألغـراض جتـهيـز الـطاقـة الكـهـربائـية 
بـاإلضـافـة الى جتـهـيـز مـولـدات دوائـر
الـــدولــة اخلــاضـــعــة لـــنــفس الـــنــظــام
بـإعتـماد على سـاعات القـطع للكـهرباء
الـــوطـــنـــيــة.وجـــهـــزت شـــركــة تـــوزيع
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة الـقـواعـد اجلـوية ا
ا يقارب ـفارز الفنية التابعة للها  وا
من (خــمـسـة) مـاليـ لـتـر مـن مـنـتـوج
وقـود الطـائرات وذلك عن طـريق الدفع
بـاآلجل   ضمن خـطط الشـركة لتـوفير
وجتــهــيـز كــافــة إحـتــيــاجـات الــقـوات
الــعــســكــريــة اجلــنــاح احلــامي ألرض

البالد بأنواع الوقود الالزم .
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وقـال يـاسـ في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امـس أن (الــشـــركــة قـــد أصــدرت أمــراً
جتهيزياً يقضي بتجهيز قيادات القوة
نتوج وقود اجلوية وطيران اجليش 
الـطائـرات وفق الكـميـات التي تـطلـبها
تــلك اجلــهــات) مــؤكــداً أن جتــهــيــزهم
يـكون بنظام الدفع باآلجل وذلك حسب
تــوجــيــهــات رئــاســة مــجـلـس الـوزراء
ـنـحـهم األهمـيـة الـكبـيـرة وإسـنادهم
لــوجـسـتـيــاً لـغـرض تـأديــة واجـبـاتـهم

األمنية والعسكرية) . 
بـدوره قـال  مـديـر هـيـئـة الـتـجـهيـز في
شـــركـــة الــتـــوزيع أن (عـــدد الــقـــواعــد
اجلـويـة اجملهـزة بـلغت ثـمـانيـة قـواعد
جــويـة هي  األســد . احلـبــانـيــة . بـلـد.
الـكـوت . الـتـاجي . الـقـيـارة . الـشـهـيـد

محمد عالء . الشعيبة). 
مـــوضـــحــاً أن (مالكـــات الـــشــركـــة قــد
خـصـصت من أسـطولـهـا النـاقل آلـيات

لــنــقـل مــنــتــوج وقــود الــطــائــرات الى
الـقـواعـد اجلويـة  مـؤكـداً بـان عـمـلـية
الــتـــجــهــيــز مــســتـــمــرة لــدعم اجلــهــد
الـعـسـكري) .يـذكـر  أن الشـركـة تواظب
شتـقات الـنفـطية عـلى جتهـيز أنـواع ا
لـقـواتنـا األمنـية بـكـافة صـنوفـها والى
قـــوات احلــــشـــد الـــشـــعــــبي األبـــطـــال
بــــاإلضـــافــــة تــــقـــد الــــتــــســـهــــيالت
ـــســـاعــدات الـــلـــوجــســـتـــيـــة لــدعم وا

ـتـواصــلـة .وفي جــهـودهم احلــربـيــة ا
إطـار دعم وتشجيـع الصناعـة الوطنية
الـعـراقـيـة وصـورة من صـور الـتـعـاون
بــ مــؤســســات الــدولــة اإلنــتــاجــيـة,
اســتــضــاف مـــصــفى الــنــجف الــتــابع
لـــشـــركـــة مـــصــافـي الـــوسط مـــعــرض
لـلـشــركـة الـعـامـة لـصـنـاعـات الـنـسـيج
واجلــلـود.وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
عرض امـس ان (الشركة قـدمت خالل ا
ـبـاشـر مــنـتـجـاتـهــا اجلـلـديـة لـلــبـيع ا
ـصفى الـذين اكدوا على ان " ـوظفي ا
ـــعــرض فــرصـــة جــيـــدة لــهم إقـــامــة ا
لـلتـعرف عـلى منتـجات مـعامل الـشركة
واقـتنائهـا). وأكد مدير مـصفى النجف
لــــيث عــــبـــد الــــرســـول الــــغـــراوي  ان
ــان بــدعم وتــشــجـيع الــصــنــاعـة (اال
الـوطنية العراقية ,واهـمية ايجاد رؤى
لــلـتـنـسـيق والـتــعـاون بـ مـؤسـسـات
الــدولـة اإلنـتــاجـيـة كـان الــدافع األكـبـر
ـعـرض وإتـاحـة الـفـرصة إلقـامـة هـذا ا
ــعــامل الـشــركــة الـعــامــة لـصــنــاعـات
الـنـسـيج واجلـلـود لـعرض مـنـتـجـاتـها
ـدة ــعــرض  ـصــفى ,واســتــمـر ا فـي ا

خمسة ايام).

اسطنبول

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

اعـلـنت امـانة بـغـداد عن اعادة افـتـتاح
ــغــلــقـة ورفع الــكــثــيـر مـن الـشــوارع ا
مــزيــدا من احلــواجـز الــكــونــكـريــتــيـة
بـالـتـنـسـيق مع قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد
,فــيــمـا رحـب اهـالي مــنــطـقــة الــكـرادة
ـنطـقة بـأعادة افـتتـاح جمـيع شوارع ا
ـغـلقـة كخـطوة تـسهم بـأعادة احلـياة ا
وتـنشيط احلركة التجارية فيها . وقال
االهـالـي لـ (الزمـان) امـس ان (اجلـهات
ــعـنـيـة اعـادت فــتح جـمـيع الـشـوارع ا

ـغـلقـة في الكـرادة كمـا خلت االرصـفة ا
ــنــطـقــة اكــثـر من الــبــســطـات وبــدت ا
نــظـافــة وحـيــويـة),واضــافــوا ان (هـذه
اجلـــهـــود تــســـهم بـــفك االخـــتــنـــاقــات
ـرورية التي حتدث بشـكل مستمر في ا
ـنـطـقـة كـمـا تـسـهم فـي اعـادة احلـياة ا
وتـنشـيط احلـركة الـتجـارية فـيهـا التي
ــاضـيــة من عــانت طــوال الــســنــوات ا
ستمر بسبب الطوق االمني الـتراجع ا
نطقة نـتيجة تعرضها ـفروض على ا ا
لـهجـمات ارهـابيـة). وتظـاهر الـعشرات
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يشهد الـعراق ب احل واآلخر تظاهرات لقطـاع مع من موظفي الدولة إحتجاجاً
عـلى طبـيعـة الرواتب أو نـسبـة اخملصصـات وفي مـعظم األحـيان تـستجـيب احلـكومة
بـعد ضغط كـبير فـيتـظاهر قـطاع آخر وهـكذا. تؤشـر التظـاهرات وجود خـلل في آلية
ـوظفـ وآخرين من غـير تـوزيع الرواتب وإحـتـساب اخملـصصـات واإلمتـيازات بـ ا
ؤسسة مع إختالف طبيعة اإليرادات. سؤول وأحياناً في نفس ا وظف وا وزارة وا
ـا مـعـدل أحـيـانـاً يـتـخـرج مـهـنــدسـان كـهـربـائـيـان من نـفس الـكـلـيـة وذات الـعـام ور
أحدهما يـفوق اآلخر وأحدهما يع في وزارة الصحـة أو التربية أو الثقافة والثاني
في وزارة النفط أو الكـهرباء فـيتميـز الثاني باخملـصصات العـالية واألرباح الـسنوية
ؤسـسـة الـتي يعـمل فـيهـا لـكونه ال بـيـنمـا ال يـحـصل اآلخر حـتى عـلى بدل خـطـورة ا

يحمل إختصاص فني لنفس الوزارة فيحرم من اخملصصات وبدل العدوى.
جـرى احلـال هكـذا في كـثيـر من الـوزارات وصار كل وزيـر ومن أدنى مـنه يـبحـثون
عـن ثـغـرات إلعـطــاء مـخـصـصــات مـنـهـا عــلى أسـاس احملـسـوبــيـة أو إرضـاء سـخط
ـسـؤولـ مع مـوظـفـيهـم في مـخـصـصـات األقسـام الـتي ـوظـفـ ويـشـارك مـعـظم ا ا
ـاليـة بـذريـعة مـشـاركة صـارف ووزارة ا حتـصل على أربـاح وصـوالً الى مـوظفـي ا
عـنية باألعـمال أو فرض عراقـيل في حال عدم حصـولها على مـخصصات الوزارة ا

موازية.
طبيعة احلال ال تفرض الشخص نفسه على وزارة ما عنوةً سيما من اإلختصاصات
ـهـنـدس ـكـن لـهـا الـعـمل فـي أيـة وزارة كـاإلداري واحملـاسب والـكــهـربـائي وا الـتي 
وظف أن كانت الوزارة رابـحة فهـو ال يأتي ببـئر نفط معه وال وغيرهـا كما ال فـضل 
يـعطي كـهربـاء من بيـته لـلوزارة وواجـبه إكمـال ما عـليه بـأ وجه وأما األربـاح فهي

من عوائد الدولة وملكية الشعب وليس الوزارة.
إن الــرواتب تـرتــفع مع اخملــصـصــات في الــوزارات اإلنـتــاجـيــة بـيــنـمــا الــعـكس في
اخلــدمـــيــة ولـــكن األدهى من ذلـك; تــرتب مـــخــصـــصــات الـــزوجــيـــة واألطــفــال ألن
اخملـصـصـات تـعـطى عـلى الـراتب الـكُلي وبـذلك تـتـضـاعف ثالث مـرات أحـيـانـاً على
أقـرانهم. تـسعى األ النـاهضة لـبناء اإلنـسان وتـعميـر األوطان ومن تكـامل منه قدم
أكـثر عـطاء لذا كـان اإلهتـمام بـالقطـاعات األكـثر تالمس مع اإلنـسان وفي مـقدمـتها
القطـاع الصحي والتـربوي والثقـافي واألمني ولكن في العـراق مختلف تـماماً.. فهي
ــالـيـة بـيـنـمـا إرتـفـعت تـخــصـيـصـات ومـخـصـصـات مـوظـفي بـأقل الـتـخـصـيـصـات ا

نتجة. الوزارات ا
سيـؤثـر على احلـالة الـبنـيويـة لـلمـجتـمع سيـما مع الـتفـاوت ب الـقـطاعـات احلكـوميـة
غياب الـتقديرات الـتي تضع األولويـات في نصابـها وهنا سـتكثـر األمراض وتتراجع

التربـية والتعـليم واألمن وتغيب الـثقافة وهـذا واقع العراق احلالي
وما ادى الى تظـاهرات قطـاعية وإستـجابة حـكوميـة فوضوية
ودون تخـطيط وكأنها ترتق فتـقاً وتفتق آخر في ظل غياب
سـلم رواتب يـسـاوي احلقـوق األسـاسـية مـن مخـصـصات
األطـفــال والـزوجـيــة واخلـطـورة ويــكـافيء االسـتــحـقـاقـات

قدرة. حسب الشهادة ويُكلف الواجبات حسب ا

5 ô« bLŠ√

اربيل 

نظمة شعار ا

d¼UEð…∫ اصحاب البسطيات في الكرادة خالل تظاهرتهم اول امس

خطوط مولدة كهربائية في محلة ببغداد

نوزاد بولص احلكيم في محاضرة


